
Uzun süre ekran başında olmaktan kaynaklanan fiziksel 

İnternet, oyunlar ve televizyon ile ilgili aşırı zihinsel uğraş,
Çevredekilere ekran karşısında geçirdiği zaman hakkında yalan söyleme
Ekran/oyun faaliyetlerini kontrol etmede başarısız olma,
Problemlerden kaçmak veya olumsuz duygulardan uzaklaşmak için ekran
başında olma,
Aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul, iş ve arkadaş çevresiyle
sorunlar yaşama,
İstenilen keyfi almak için giderek daha fazla oranda ekran başında kalma
ihtiyacı duyma,
Anonim bir kişiliğe bürünmek, insanlarla internet üzerinden konuşmayı yüz
yüze konuşmaya tercih etme,
Ekran/oyun faaliyetleri için yemek öğünlerinden, derslerden ya da
randevulardan ödün verme,
Ekran başında fazla zaman geçirdiği için suçluluk duyuyorken bir yandan
da büyük bir zevk almak ve bu iki duygu arasında gidip gelme,
Gece geç saatlere kadar ekran başında olma.

sorunlardan şikayet etme,

Ekran bağımlılığı;
bilgisayar, internet, televizyon, video oyunları
ve mobil cihazların aşırı kullanılması ve
kontrolün kaybedilmesi dolayısıyla da kişinin
iş, sosyal ve ailevi hayatının giderek
bozulması olarak tanımlanabilir. 
Ekran bağımlılığı için özellikle  10-18 yaş
aralığı risk grubudur.

Ekran Bağımlılığı Nedir?

Ekran Bağımlılığının Belirtileri:
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Elektronik cihazlarla geçirilecek süreyi belirleyin, kontrolsüz ve uzun süre
kullanmasına izin vermeyin.
Ekran karşısında olduğu alanı gözlemleyebileceğiniz bir ortama taşıyın.
Ekran/oyun faaliyetleri için haftalık kullanım çizelgeleri hazırlayıp uyulmasını sağlayın.
Çocuğunuzu sakinleştirmek ve yemek yedirmek için ekranın karşısına oturtmayın.
Yasaklar koymak yerine alternatif üretin, çocuğunuzu yetenek ve ilgilerine uygun
faaliyetlere yönlendirin.
Çocuğunuzun arkadaşları ile sosyalleşmesini sağlayın.
Yemek ve çay saatlerinde ekran başındaki çocuğa servis yapmayın, size katılmasını
isteyin.
Evdeki sorumluluklara katılmasını sağlayın.
Çocuğunuz internet bağımlılığı belirtilerini taşıyorsa profesyonel destek alın.
Çocuklar yaşlarına uygun saat aralıklarında, ailenin gözetiminde ekranla vakit
geçirmelidir.

Okul başarısında düşüş,
Kişisel, aile ve okul sorunları,
Zamanı idare etmede başarısızlık,
Uyku bozuklukları, uykunun gündüze kayması,
Yemek düzeninde değişme ve buna bağlı kilo artışı,
Sosyal etkinliklerde azalma,
İnternet arkadaşları dışında sosyal ilişki kurmama,
Gözlerde yanma, göz bozuklukları,
Beden duruşunda bozukluk, kamburluk,
Halsizlik ve isteksizlik, hiçbir şey yapmama hali.

Ekran Bağımlılığının Sebep Olduğu Sosyal ve Fiziksel Şikayetler:

Bağımlılığı kontrol altına alma yöntemleri:

**Çocuğunuzun sizi model aldığını
unutmayın. Eğer siz çocuğunuzun yanında
telefon ya da bilgisayarı kullanmada aşırıya
kaçıyorsanız bu çocuğunuza doğru bir
örnek teşkil etmez.

0-3 YAŞ - Ekrandan Uzak
3-6 YAŞ - 20-30 dk.
6-9 YAŞ - 40-50 dk.
9-12 YAŞ - 60-70 dk.
12+ YAŞ - 120 dk.
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